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453
ZÁKON
z 2. októbra 2001,
ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorích predpisov a menia a dopåòajú sa
niektoré ïalie zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady è. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
è. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej
republiky è. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 252/1994 Z. z., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky è. 287/1994 Z. z., zákona
è. 229/1997 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z., zákona
è. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 185/1999 Z. z., zákona è. 389/1999 Z. z.
a zákona è. 6/2001 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 1 ods. 1 prvá veta znie: Obec je samostatný
územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; zdruuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý
pobyt.1).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:
1) Èl. 64a Ústavy Slovenskej republiky è. 460/1992 Zb. v znení
ústavného zákona è. 90/2001 Z. z..

2. V § 1 odsek 2 znie:
(2) Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy
je starostlivos o vestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvate¾ov. Obci pri výkone samosprávy mono uklada povinnosti a obmedzenia len zákonom a na
základe medzinárodnej zmluvy.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:
1a) Èl. 67 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného
zákona è. 90/2001 Z. z..

3. V § 1 sa vypúajú odseky 4 a 5.
4. Za § 1 sa vkladajú § 1a a 1b, ktoré znejú:
§ 1a
Názov obce
(1) Obec a jej èas má svoj názov. Názov obce a jej
èasti sa uvádza v tátnom jazyku.1b) Oznaèovanie obce
v inom jazyku upravuje osobitný zákon.1c)

(2) Názov obce urèuje alebo mení vláda Slovenskej
republiky (ïalej len vláda) nariadením: názov obce
mono zmeni iba so súhlasom obce. Názvy èastí obcí
urèuje a mení Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) na návrh obce.
(3) Názov novej obce a jej èasti sa urèuje spravidla
pod¾a názvu èasti obce, názvu miestnej èasti, pod¾a
pomenovania významného prírodného útvaru, javu
alebo historickej udalosti súvisiacej s územím obce
alebo neijúcej významnej osobnosti.
(4) Obec, ktorá vznikne zlúèením obcí, má spravidla
názov jednej zo zluèovaných obcí. Ak zluèované obce
neustanovia v dohode o zlúèení obcí názov novej obce,
lebo sa na òom nedohodli, navrhne ho ministerstvo.
Výnimoène mono urèi aj zloený názov obce.
(5) Obec, ktorá vznikne rozdelením obce, má spravidla názov, ktorý mala ako èas obce. Ak nová obec
nevznikla z bývalej èasti obce, urèí sa jej názov pod¾a
odseku 3.
(6) Neprípustný je názov obce a názov èasti obce,
ktorý je dlhý, duplicitný, uráajúci mravnos, náboenské alebo národnostné cítenie alebo je nepriliehavý vzh¾adom na historický vývin územia.
(7) Ak sa má urèi alebo zmeni názov obce alebo jej
èasti v súvislosti so zmenou územia obce, obe zmeny
treba vykona s rovnakou úèinnosou.
§ 1b
Symboly obce
(1) Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá
má vlastné symboly, je povinná ich pouíva pri výkone
samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce,
peèa obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby
zriadené alebo zaloené obcou, iné právnické osoby
a fyzické osoby môu pouíva symboly obce len so
súhlasom obce.
(2) Právo na vlastné symboly má aj èas obce. Ustanovenia tohto zákona o pouívaní symbolov obce sa
rovnako vzahujú aj na èas obce, ktorá vykonáva
územnú samosprávu.1d)
(3) Obec oznaèuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnos
obecného zastupite¾stva a úradnú miestnos starostu
obce.
(4) Obec pouíva odtlaèok úradnej peèiatky s erbom
obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia
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a osvedèenia skutoèností vydaných pri výkone samosprávy.
(5) Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis
symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej
republiky..
Poznámky pod èiarou k odkazom 1b, 1c a 1d znejú:
1b) § 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky
è. 270/1995 Z. z. o tátnom jazyku Slovenskej republiky.
1c
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 191/1994 Z. z.
o oznaèovaní obcí v jazyku národnostných menín.
1d
) Zákon Slovenskej národnej rady è. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorích
predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady è. 401/1990 Zb. o meste
Koice v znení neskorích predpisov..

5. § 2 vrátane nadpisu znie:
§ 2
Územie obce
(1) Územie obce je územný celok, ktorý tvorí jedno
katastrálne územie alebo viac katastrálnych území.
(2) Územie obce sa môe èleni na èasti obce. Èas
obce má vlastný názov; èas obce nemusí ma vlastné
katastrálne územie.
(3) Obec zriaïuje, zruuje, rozde¾uje alebo obce zluèuje vláda nariadením. Rozhodnú o tom mono iba so
súhlasom obce a na základe stanoviska krajského
úradu, v ktorého územnom obvode sa obec nachádza.
(4) O inej zmene územia obce ako v odseku 3 rozhoduje so súhlasom obce krajský úrad, ak osobitný
zákon neustanovuje inak.2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:
2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 162/1995 Z. z.

o katastri nehnute¾ností a o zápise vlastníckych a iných práv
k nehnute¾nostiam (katastrálny zákon) v znení neskorích
predpisov..

6. Za § 2 sa vkladajú § 2a a 2d, ktoré vrátane
nadpisu znejú:
§ 2a
Zluèovanie a rozdelenie obce
(1) Dve obce alebo viac obcí sa môu zlúèi do jednej
obce; obec sa môe rozdeli na dve obce alebo viac obcí.
Zlúèením obcí zanikajú zluèované obce a vzniká nová
obec; rozdelením obce zaniká rozde¾ovaná obec a vznikajú nové obce. Zlúèi obce alebo rozdeli obec mono
len s úèinnosou ku dòu konania veobecných volieb
do orgánov samosprávy obcí.
(2) Súèasou návrhu na zlúèenie obcí je dohoda
o zlúèení obcí a údaje o výsledkoch hlasovania obyvate¾ov zluèovaných obcí. Dohoda o zlúèení obcí obsahuje najmä
a) názvy obcí, ktoré dohodu uzatvárajú,
b) dátum, ku ktorému sa obce majú zlúèi,
c) názov novej obce a sídlo jej orgánov,
d) oznaèenie katastrálnych území novej obce,
e) urèenie majetku novej obce vrátane finanèných
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prostriedkov, poh¾adávok a záväzkov, ako aj oznaèenie právnických osôb novej obce,
f) zoznam veobecne záväzných nariadení (ïalej len
nariadenie) vydaných zluèovanými obcami,
g) podpisy starostov zluèovaných obcí s uvedením ich
mena, priezviska a funkcie.
(3) Nová obec, ktorá vznikla zlúèením obcí, je právnym nástupcom kadej z nich.
(4) Nová obec zasiela kópiu dohody o zlúèení samosprávnemu kraju, na ktorého území sa táto obec nachádza, tatistickému úradu Slovenskej republiky,
okresnému úradu a daòovému úradu.
(5) Obec sa môe rozdeli, ak nové obce budú ma
katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území
tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvate¾ov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými èasami
obce. Obec nemono rozdeli, ak do rozvoja odèleòovanej èasti obce boli vloené investície, od ktorých je
závislá celá obec.
(6) Dohodu o rozdelení obce a ïalie dokumenty
podpisuje starosta obce a splnomocnenec petièného
výboru alebo osoba urèená v petícii.2a) Na rozdelenie
obce sa primerane vzahujú odseky 2 a 4.
§ 2b
Oznaèovanie ulíc a iných verejných
priestranstiev
(1) Obec urèuje a mení nariadením názvy ulíc
a iných verejných priestranstiev.
(2) V obci, v ktorej je viac ulíc alebo iných verejných
priestranstiev, má kadá ulica alebo iné verejné priestranstvo svoj názov.
(3) Názvy ulíc a iných verejných priestranstiev sa
urèujú s prihliadnutím na históriu obce, na významné
neijúce osobnosti, na veci a pod. Neprípustné sú
názvy po ijúcich osobách, názvy dlhé, duplicitné,
uráajúce mravnos, náboenské alebo národnostné
cítenie, jazykovo nesprávne a názvy nepriliehavé
vzh¾adom na históriu obce.
(4) Oznaèenie ulíc a iných verejných priestranstiev
v jazyku národnostnej meniny upravuje osobitný zákon.2b)
(5) Oznaèovanie ulíc a iných verejných priestranstiev názvami zabezpeèuje obec na vlastné náklady.
§ 2c
Èíslovanie stavieb
(1) Obec urèuje stavbám súpisné èíslo a orientaèné
èíslo, vedie evidenciu súpisných èísiel a evidenciu
orientaèných èísiel a udriava ju v súlade so skutoèným stavom.
(2) Na oznaèovanie stavieb súpisnými èíslami obstaráva obec na vlastné náklady tabu¾ky rovnakého vzoru. Obec môe rozhodnú o oznaèovaní stavieb orientaènými èíslami na tabu¾kách rovnakého vzoru.
(3) Na úèely prevodu vlastníctva k stavbe a poistenia

Strana 4840

Zbierka zákonov è. 453/2001

stavby môe obec urèi stavebníkovi súpisné èíslo
a orientaèné èíslo aj bez kolaudaèného rozhodnutia.
§ 2d
Odo dòa vyhlásenia referenda, volieb do Národnej
rady Slovenskej republiky, volieb prezidenta Slovenskej republiky alebo ¾udového hlasovania o jeho odvolaní, volieb do orgánov územnej samosprávy, hlasovania obyvate¾ov obce alebo sèítania obyvate¾ov, domov
a bytov nemono a do ich vykonania rozhodnú
o územnej zmene, urèi alebo zmeni názov obce alebo
jej èasti, urèi názov ulice alebo iného verejného priestranstva ani rozhodnú o zmene èíslovania stavieb..
Poznámky pod èiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
2a) Zákon è. 85/1990 Zb. o petiènom práve v znení zákona
2b

è. 242/1998 Z. z.

) § 4 ods. 1 zákona è. 184/1999 Z. z. o pouívaní jazykov národnostných menín..

7. V § 3 odsek 1 znie:
(1) Obyvate¾om obce je osoba, ktorá má na území
obce trvalý pobyt.3).
Poznámka pod èiarou k odkazu 3 znie:
3) § 3 ods. 2 a 3 zákona è. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii

pobytu obèanov v znení neskorích predpisov.
§ 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995 Z. z.
o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky..

8. V § 3 ods. 2 písmeno c) znie:
c) zúèastòova sa na verejných zhromadeniach obyvate¾ov obce a vyjadrova na nich svoj názor a zúèastòova sa na zasadnutiach obecného zastupite¾stva,.
9. V § 3 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú slová
vykonáva menie obecné sluby organizované obcou,
ktoré sú urèené na zlepenie ivota, ivotného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvate¾ov obce a sú vykonávané v záujme obce,.
10. V § 3 ods. 5 písmená a) a b) znejú:
a) má na území obce nehnute¾ný majetok alebo v obci
platí miestnu daò alebo miestny poplatok,
b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt4a) alebo
dlhodobý pobyt,4b).
Poznámky pod èiarou k odkazom 4a a 4b znejú:
4a) § 3 ods. 4 a 5 zákona è. 135/1982 Zb.
4b
) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 73/1995
Z. z. v znení neskorích predpisov..

11. Nadpis § 4 sa umiestòuje nad jeho èíselné oznaèenie.
12. § 4 znie:
§ 4
(1) Obec samostatne rozhoduje a uskutoèòuje vetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku,
vetky záleitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnos upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony pod¾a
zákona nevykonáva tát alebo iná právnická osoba
alebo fyzická osoba.
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(2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce
a) orgánmi obce,
b) hlasovaním obyvate¾ov obce,
c) verejným zhromadením obyvate¾ov obce.
(3) Obec pri výkone samosprávy najmä
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnute¾ným a nehnute¾ným majetkom obce
a s majetkom vo vlastníctve tátu prenechaným
obci do uívania,
b) zostavuje a schva¾uje rozpoèet obce a závereèný
úèet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych
poplatkov5a) a vykonáva ich správu,
d) usmeròuje ekonomickú èinnos v obci, a ak tak
ustanovuje osobitný predpis,5b) vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie
k podnikate¾skej a inej èinnosti právnických osôb
a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na
území obce,
e) zabezpeèuje výstavbu a údrbu a vykonáva správu
miestnych komunikácií, verejných priestranstiev,
obecného cintorína, kultúrnych, portových a ïalích obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
f) zabezpeèuje verejnoprospené sluby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom,5c) udriavanie èistoty v obci,
správu a údrbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových
vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo úmp
a miestnu verejnú dopravu,
g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob
ivota a práce obyvate¾ov obce, chráni ivotné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpeèovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú èinnos, záujmovú umeleckú èinnos,
telesnú kultúru a port,
h) plní úlohy na úseku ochrany spotrebite¾a5d) a utvára podmienky na zásobovanie obce; urèuje nariadením pravidlá èasu predaja v obchode, èasu prevádzky sluieb a spravuje trhoviská,
i) obstaráva a schva¾uje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí ivota obce, obstaráva
a schva¾uje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie
v obci,
j) vykonáva vlastnú investiènú èinnos a podnikate¾skú èinnos v záujme zabezpeèenia potrieb obyvate¾ov obce a rozvoja obce,
k) zakladá, zriaïuje, zruuje a kontroluje pod¾a osobitných predpisov svoje rozpoètové a príspevkové
organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
l) organizuje hlasovanie obyvate¾ov obce o dôleitých
otázkach ivota a rozvoja obce,
m) zabezpeèuje verejný poriadok v obci; nariadením
môe ustanovi èinnosti, ktorých vykonávanie je
zakázané alebo obmedzené na urèitý èas alebo na
urèitom mieste,
n) zabezpeèuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu pod¾a osobitných predpisov6) a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
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o) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu
pod¾a osobitného predpisu,6a)
p) vykonáva osvedèovanie listín a podpisov na listinách,
r) vedie obecnú kroniku v tátnom jazyku, prípadne
aj v jazyku národnostnej meniny.6b)

(4) Ak obec v urèenej lehote nezabezpeèila nápravu,
prísluný na konanie je orgán miestnej tátnej správy
oprávnený kona pod¾a osobitného predpisu.

(4) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, e ide o výkon prenesenej pôsobnosti tátnej
správy, platí, e ide o výkon samosprávnej pôsobnosti
obce.

(6) Orgány tátnej správy prerokúvajú s obcami alebo s ich zdrueniami opatrenia týkajúce sa obcí pred
ich prijatím a s prijatými opatreniami ich oboznamujú..

(5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,7) s obèianskymi zdrueniami8) a inými právnickými osobami,
ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci..
Poznámky pod èiarou k odkazom 5a, 5b, 5c, 5d, 6,
6a, 6b, 7 a 8 znejú:
5a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 544/1990 Zb.
5b

)

5c

)
)

5d

6

)

6a

)

6b

)
)

7
8

)

o miestnych poplatkoch v znení neskorích predpisov.
Napríklad § 4 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady
è. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení
neskorích predpisov, § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej
rady è. 494/1991 Zb. o tátnej správe v odpadovom hospodárstve, § 6 písm. a), h) a i) zákona Slovenskej národnej rady
è. 134/1992 Zb. o tátnej správe ochrany ovzduia v znení
neskorích predpisov, § 8 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na
ivotné prostredie, § 32 ods. 4 písm. k) zákona Národnej rady
Slovenskej republiky è. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorích predpisov, § 30 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 168/1996 Z. z. o cestnej
doprave, § 2 ods. 3 písm. i) vyhláky Ministerstva kolstva
Slovenskej republiky è. 167/1995 Z. z. o strediskách sluieb
kole.
§ 39 zákona è. 223/2001 Z. z. o odpadoch.
Zákon è. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebite¾a v znení neskorích predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 274/1993 Z. z.
o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebite¾a v znení zákona è. 310/1999 Z. z.
Napríklad § 30 zákona Slovenskej národnej rady è. 27/1987
Zb. o tátnej pamiatkovej starostlivosti.
Zákon è. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorích
predpisov.
§ 3 ods. 3 zákona è. 184/1999 Z. z.
Zákon è. 424/1991 Zb. o zdruovaní v politických stranách
a v politických hnutiach v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 83/1990 Zb. o zdruovaní obèanov v znení neskorích predpisov..

13. V § 5 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 6,
ktoré znejú:
(2) Výkon tátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda.8a) Obec pri rozhodovaní
o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu tátnej
správy koná pod¾a zákonov a iných veobecne záväzných právnych predpisov; v ostatných prípadoch sa
riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi
aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov tátnej správy.
(3) Ak obec dlhodobo, najmenej es mesiacov nevykonáva svoju pôsobnos pri prenesenom výkone tátnej správy a neurobila v tomto èase iadne opatrenie
na zabezpeèenie jej výkonu, krajský úrad ju písomne
vyzve na nápravu a urèí jej na to lehotu.

(5) Obec je povinná uhradi orgánu miestnej tátnej
správy finanèné prostriedky za prenesený výkon tátnej správy, ktorý uskutoènil z dôvodu jej neèinnosti.

Doterajie odseky 2 a 4 sa oznaèujú ako odseky 7
a 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 8a znie:
8a) Èlánok 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v znení ústavného zákona è. 90/2001 Z. z..

14. Doterají odkaz 8a sa oznaèuje ako odkaz 8b,
ktorý znie:
8b) Napríklad § 4 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 39/1993 Z. z. o Najvyom kontrolnom úrade Slovenskej republiky..

15. Doterají odkaz 9a sa vypúa.
16. V § 5 ods. 8, § 11 ods. 4 písm. j), § 13 ods. 4,
§ 16 ods. 5, § 17 ods. 2, § 25 ods. 4 a § 27 ods. 1
druhom bode sa slovo pracovník vo vetkých tvaroch
nahrádza slovom zamestnanec v príslunom tvare.
17. V § 5 odsek 9 znie:
(9) Obec poskytuje súèinnos pri zabezpeèovaní
kancelárskych priestorov a iných nebytových priestorov pre tátny orgán, ktorý má na jej území sídlo alebo
pracovisko..
18. V § 6 odsek 1 znie:
(1) Obec môe vo veciach územnej samosprávy vydáva nariadenia; nariadenie nesmie by v rozpore
s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi,
zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky
a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom..
19. V § 6 odsek 2 znie:
(2) Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy tátnej
správy, môe vydáva nariadenie len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie
nesmie by v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,
ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré
boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným
zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so veobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov tátnej správy..
20. § 7 a 9 vrátane nadpisov znejú:
§ 7
Financovanie obce
(1) Obec financuje svoje potreby predovetkým
z vlastných príjmov, zo tátnych dotácií, ako aj z ïal-
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ích zdrojov. Vlastné príjmy v rozsahu pod¾a osobitných predpisov sú
a) príjmy z majetku obce a z majetku prenechaného
obci do uívania (nájmu),
b) výnosy z miestnych daní a z miestnych poplatkov,
c) podiely na daniach v správe tátu,
d) výnosy z pokút uloených za priestupky,
e) iné príjmy.
(2) Obec môe na plnenie svojich úloh poui návratné zdroje financovania a prostriedky mimorozpoètových peòaných fondov.
(3) Na plnenie rozvojového programu obce alebo na
plnenie inej úlohy, na ktorej má tát záujem, mono
obci poskytnú tátnu dotáciu. Pouitie tátnej dotácie
je preskúmate¾né tátnym orgánom pod¾a osobitných
predpisov.
(4) Obci, ktorej vlastné príjmy nepostaèujú na plnenie úloh samosprávy, mono poskytnú tátnu dotáciu
pod¾a normatívu urèeného vládou.
(5) Obec môe svoje úlohy financova aj z prostriedkov zdruených s inými obcami, so samosprávnymi
krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými
osobami.
(6) Obec si môe na plnenie svojich úloh zriadi
mimorozpoètové peòané fondy. Na plnenie úloh spoloèných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môu obce
zriadi spoloèný fond; správu fondu vykonáva rada
fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to
pod¾a dohodnutých pravidiel.
§8
Majetok obce
(1) Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
(2) Majetok obce slúi na plnenie úloh obce.
(3) Majetok obce sa má zve¾aïova a zhodnocova
a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenený zachova. Darovanie nehnute¾ného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(4) Majetok obce mono poui najmä na verejné
úèely, na podnikate¾skú èinnos a na výkon samosprávy obce.
(5) Majetok obce, ktorý slúi na verejné úèely (najmä
pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá),
je verejne prístupný a mono ho obvyklým spôsobom
pouíva, ak jeho pouívanie obec neobmedzila.
(6) Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon.9)
§9
Rozpoèet obce
(1) Základom finanèného hospodárenia obce je rozpoèet obce, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného
kalendárneho roka.
(2) Rozpoèet obce obsahuje príjmy a výdavky spoje-
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né s èinnosou samosprávy, finanèné vzahy k tátnemu rozpoètu, k rozpoètu samosprávneho kraja a finanèné vzahy k právnickým osobám a fyzickým osobám.
(3) Pred schválením je rozpoèet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa
k nemu mohli obyvatelia obce vyjadri; to platí aj
o závereènom úète obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie
dobrovo¾nej zbierky.
(4) Prebytky rozpoètu obce mono previes do mimorozpoètového peòaného fondu obce alebo do rozpoètu
obce na ïalí kalendárny rok.
(5) Obec vedie úètovníctvo pod¾a osobitného zákona.9a) Roènú úètovnú závierku obce overuje audítor.9b)
Audítor overuje aj ïalie skutoènosti ustanovené osobitným zákonom.10)
(6) Postavenie rozpoètu obce, jeho tvorbu a obsah,
pravidlá rozpoètového hospodárenia, tvorbu a pouitie
mimorozpoètových zdrojov, spôsob finanèného vyrovnávania medzi obcami, vzahy k tátnemu rozpoètu
a k rozpoètu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon.10).
Poznámky pod èiarou k odkazom 9, 9a, 9b a 10
znejú:
9) Zákon Slovenskej národnej rady è. 138/1991 Zb. o majetku obcí
9a

v znení neskorích predpisov.

) Zákon è. 563/1991 Zb. o úètovníctve v znení neskorích pred-

9b

pisov.

) Zákon Slovenskej národnej rady è. 73/1992 Zb. o audítoroch

10

a Slovenskej komore audítorov v znení neskorích predpisov.

) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z.
o rozpoètových pravidlách v znení neskorích predpisov..

21. V § 10 ods. 1 písmeno b) znie:
b) starosta obce (ïalej len starosta)..
22. V § 11 ods. 2 písm. a), § 12 ods. 1 druhej vete,
nadpise § 13, § 14 ods. 5 druhej vete, § 16a prvej vete
a v § 24 ods. 2 druhej vete sa vypúa slovo obce.
23. V § 10 odsek 2 znie:
(2) Obecné zastupite¾stvo môe zriadi a zrui pod¾a potreby stále alebo doèasné výkonné, kontrolné
a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a urèuje im náplò práce; môe zriadi a zrui aj ïalie
svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný
zákon.10a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 10a znie:
10a) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady è. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorích predpisov..

24. V § 11 ods. 2 písmeno b) znie:
b) funkciou zamestnanca obce, v ktorej má by volený, alebo s funkciou tatutárneho orgánu alebo
èlena tatutárneho orgánu právnickej osoby zaloenej alebo zriadenej obcou,.
25. Doterají odkaz 10a sa oznaèuje ako odkaz 10b,
ktorý znie:
10b) Napríklad zákon è. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych èakate¾och prokuratúry..

26. V § 11 odsek 3 znie:

Èiastka 184

Zbierka zákonov è. 453/2001

(3) Poèet poslancov obecného zastupite¾stva na celé
volebné obdobie urèí pred vo¾bami obecné zastupite¾stvo pod¾a poètu obyvate¾ov obce takto:
a) do 40 obyvate¾ov obce 3 poslanci,
b) od 41 do 500 obyvate¾ov obce 3 a 5 poslancov,
c) od 501 do 1 000 obyvate¾ov obce 5 a 7 poslancov,
d) od 1 001 do 3 000 obyvate¾ov obce 7 a 9 poslancov,
e) od 3 001 do 5 000 obyvate¾ov obce 9 a 11 poslancov,
f) od 5 001 do 10 000 obyvate¾ov obce 11 a 13
poslancov,
g) od 10 001 do 20 000 obyvate¾ov obce 13 a 19
poslancov,
h) od 20 001 do 50 000 obyvate¾ov obce 15 a 25
poslancov,
i) od 50 001 do 100 000 obyvate¾ov obce 19 a 31
poslancov,
j) nad 100 000 obyvate¾ov obce 23 a 41 poslancov..
27. V § 11 ods. 4 písm. a) sa slová doèasne prenechaným do hospodárenia obce nahrádzajú slovami
ktorý uíva,.
28. V § 11 ods. 4 písmeno b) znie:
b) schva¾ova rozpoèet obce a jeho zmeny, kontrolova jeho èerpanie a schva¾ova závereèný úèet obce,
schva¾ova emisiu komunálnych dlhopisov, schva¾ova zmluvu uzavretú pod¾a § 20 ods. 1, rozhodova o prijatí úveru alebo pôièky, o prevzatí dlhu
a o prevzatí ruèite¾ského záväzku..
29. V § 11 ods. 4 písm. d) sa vypúa text za slovom
predpisov, a odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 11.
30. V § 11 odsek 4 sa za písmeno g) vkladá nové
písmeno h), ktoré znie:
h) schva¾ova dohody o medzinárodnej spolupráci
a èlenstvo obce v medzinárodnom zdruení pod¾a
§ 21 ods. 1,.
Doterajie písmená h), ch), i), j), k), l) sa oznaèujú
ako písmená i), j), k), l), m), n).
31. V § 11 ods. 4 písm. j) sa za slovo obce vkladajú
slová vypracovaný pod¾a osobitného predpisu11a)
a vypúajú sa slová pracovný poriadok, organizaèný
poriadok.
Poznámka pod èiarou k odkazu 11a znie:
11a) Zákon è. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovos v rozpoètových a v niektorých ïalích organizáciách a orgánoch v znení neskorích predpisov..

32. V § 11 ods. 4 písmeno k) znie:
k) zriaïova, zruova a kontrolova rozpoètové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúva a odvoláva ich vedúcich (riadite¾ov), zaklada a zruova obchodné spoloènosti a iné
právnické osoby a schva¾ova zástupcov obce do
ich orgánov, ako aj schva¾ova majetkovú úèas
obce v právnickej osobe,.
33. V § 11 ods. 4 písm. m) sa za slovo zriaïova
vkladajú slová a zruova.
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34. V § 11 sa odsek 4 dopåòa písmenom o), ktoré
znie:
o) ustanovi erb obce, vlajku obce, peèa obce, prípadne znelku obce..
35. § 11a znie:
§ 11a
(1) Obecné zastupite¾stvo vyhlási hlasovanie obyvate¾ov obce (miestne referendum), ak ide o
a) zlúèenie obcí, rozdelenie alebo zruenie obce,11b)
ako aj zmenu názvu obce,
b) odvolanie starostu (§ 13a ods. 3),
c) petíciu skupiny obyvate¾ov obce aspoò 30 % oprávnených volièov.12)
(2) Obecné zastupite¾stvo vyhlási hlasovanie obyvate¾ov obce o rozdelení obce pod¾a odseku 1 písm. a),
ak sú splnené podmienky rozdelenia uvedené v tomto
zákone.
(3) Petíciu pod¾a odseku 1 písm. c) overujú aspoò
traja poslanci urèení obecným zastupite¾stvom, ktorí
nemôu by èlenmi petièného výboru, a starosta; starosta neoveruje petíciu podanú pod¾a § 13a ods. 3
písm. a) prvého bodu. Ak petícia spåòa náleitosti
ustanovené osobitným zákonom2a) a ak ide o rozdelenie obce, aj náleitosti pod¾a odseku 2, obecné zastupite¾stvo vyhlási hlasovanie obyvate¾ov obce tak, aby
sa uskutoènilo do 90 dní od doruèenia petície obci; to
platí aj v prípade petície pod¾a § 13a ods. 3 písm. a)
prvého bodu.
(4) Obecné zastupite¾stvo môe vyhlási hlasovanie
obyvate¾ov obce aj pred rozhodnutím o ïalích dôleitých veciach samosprávy obce (§ 4).
(5) Výsledky hlasovania obyvate¾ov obce sú platné,
ak sa na òom zúèastnila aspoò polovica oprávnených
volièov12) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpoloviènou
väèinou platných hlasov úèastníkov hlasovania obyvate¾ov obce. Obecné zastupite¾stvo vyhlási výsledky
hlasovania obyvate¾ov obce do troch dní od doruèenia
zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli..
Poznámky pod èiarou k odkazom 11b a 12 znejú:
11b) § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
12

è. 221/1996 Z. z.

) § 2 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady è. 346/1990
Zb. v znení neskorích predpisov..

36. V § 12 odsek 1 znie:
(1) Obecné zastupite¾stvo sa schádza pod¾a potreby,
najmenej vak raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie
zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje
inak. Prvé zasadnutie obecného zastupite¾stva zvolá
starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období
tak, aby sa uskutoènilo do 30 dní od vykonania volieb.
Ak poiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupite¾stva aspoò tretina poslancov obecného zastupite¾stva,
starosta zvolá zasadnutie obecného zastupite¾stva do
10 dní od doruèenia iadosti na jeho konanie, ak
iados neobsahuje iný termín. Zasadnutie obecného
zastupite¾stva mono uskutoèni aj vtedy, ak ho starosta nezvolá; v takomto prípade ho môe zvola zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným
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zastupite¾stvom. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejòuje na úradnej tabuli aspoò tri dni pred
zasadnutím obecného zastupite¾stva alebo, ak ide
o mimoriadne zasadnutie, aspoò 24 hodín pred jeho
konaním..
37. V § 12 ods. 4 druhá veta znie: Obecné zastupite¾stvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom
rokovania sú informácie alebo veci chránené pod¾a
osobitných zákonov.12a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12a znie:
12a) Napríklad § 17 a 20 zákona è. 513/1991 Zb. Obchodný

zákonník, § 38 zákona è. 21/1992 Zb. o bankách v znení
neskorích predpisov, § 23 zákona Slovenskej národnej rady
è. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných orgánov, zákon è. 52/1998 Z. z.
o ochrane osobných údajov v informaèných systémoch, zákon
è. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutoèností..

38. V § 12 ods. 5 sa slová Slovenskej národnej rady,
poslanec Federálneho zhromadenia nahrádzajú slovami Národnej rady Slovenskej republiky a slová
tátneho úradu sa nahrádzajú slovami tátneho
orgánu.
39. V § 12 odsek 6 znie:
(6) Nariadenie a uznesenie obecného zastupite¾stva
podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupite¾stvom..
40. Nadpis § 13 sa umiestòuje nad jeho èíselné
oznaèenie.
41. V § 13 odsek 1 znie:
(1) Predstavite¾om obce a najvyím výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná
funkcia. Funkèné obdobie starostu sa skonèí zloením
s¾ubu novozvoleného starostu. Spôsob vo¾by starostu
upravuje osobitný zákon.5).
42. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Starosta skladá s¾ub, ktorý znie: S¾ubujem na
svoju èes a svedomie, e budem riadne plni svoje
povinnosti, ochraòova záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné veobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu
uplatòova pod¾a svojho najlepieho vedomia a svedomia..
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
43. V § 13 odsek 3 znie:
(3) Funkcia starostu je nezluèite¾ná s funkciou
a) poslanca obecného zastupite¾stva,
b) tatutárneho orgánu alebo èlena orgánu právnickej
osoby zriadenej alebo zaloenej obcou,
c) tatutárneho zástupcu právnickej osoby s majetkovou úèasou obce,
d) zamestnanca obce, v ktorej má by volený,
e) predsedu samosprávneho kraja,
f) vedúceho zamestnanca orgánu tátnej správy alebo
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g) pod¾a osobitného zákona..
44. V § 13 ods. 4 písm. d) sa slová organizaèným
poriadkom obecného zastupite¾stva nahrádzajú slovami tatútom obce.
45. V § 13 ods. 5 sa odkaz 15 oznaèuje ako odkaz
14a a poznámka pod èiarou k odkazu 15 sa oznaèuje
ako poznámka 14a.
46. V § 13 ods. 6 prvej vete sa na konci pripájajú
tieto slová: tak, e ho nepodpíe v lehote pod¾a § 12
ods. 6..
47. V § 13 odsek 7 znie:
(7) Ak bol výkon uznesenia obecného zastupite¾stva
pod¾a odseku 6 pozastavený, môe obecné zastupite¾stvo toto uznesenie nadpoloviènou väèinou hlasov
vetkých poslancov potvrdi; ak obecné zastupite¾stvo
uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnos. Výkon potvrdeného
uznesenia starosta nemôe pozastavi..
48. § 13 sa dopåòa odsekmi 8 a 10, ktoré znejú:
(8) Starosta môe právnickej osobe alebo fyzickej
osobe oprávnenej na podnikanie uloi pokutu do
200 000 Sk, ak
a) poruí nariadenie,
b) neudruje èistotu a poriadok na uívanom pozemku alebo na inej nehnute¾nosti, a tým naruí
vzh¾ad alebo prostredie obce, alebo ak zneèistí
verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest,
c) nesplní v urèenej lehote bez váneho dôvodu povinnos uloenú starostom poskytnú osobnú pomoc
alebo vecnú pomoc poèas odstraòovania a pri odstraòovaní následkov ivelnej pohromy alebo pri
inej mimoriadnej udalosti.
(9) Pokutu mono uloi do jedného roka odo dòa,
keï sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania pod¾a
odseku 8 dopustil, najneskôr vak do troch rokov od
poruenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti
pod¾a odseku 8 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závanos, spôsob, èas trvania a následky
protiprávneho konania. Na konanie o uloení pokuty
sa vzahuje veobecný predpis o správnom konaní.15)
Pokuta je príjmom obce.
(10) Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon.15a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 15 a 15a znejú:
15) Zákon è. 71/1967 Zb.
15a
) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a
primátorov miest v znení neskorích predpisov..

49. § 13a znie:
§ 13a
(1) Mandát starostu zaniká
a) odmietnutím s¾ubu alebo zloením s¾ubu s výhradou,
b) uplynutím funkèného obdobia,
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c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný èin
alebo právoplatným odsúdením za trestný èin, ak
výkon trestu odòatia slobody nebol podmieneène
odloený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) vyhlásením výsledku hlasovania obyvate¾ov obce
o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní
starostu,
g) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských èastí aj v prípade
zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej èasti, v ktorej vykonáva funkciu,
h) v prípadoch pod¾a § 13 ods. 3,
i) smrou,
j) zruením obce.
(2) Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobi
písomne a jeho úèinky nastávajú doruèením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemono vzia spä.
(3) Obecné zastupite¾stvo
a) vyhlási hlasovanie obyvate¾ov obce o odvolaní starostu, ak
1. o to petíciou poiada aspoò 30 % oprávnených
volièov,12)
2. hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti
starostu, poruuje Ústavu Slovenskej republiky,
ústavné zákony, zákony a ostatné veobecne záväzné právne predpisy,
b) môe vyhlási hlasovanie obyvate¾ov obce o odvolaní starostu, ak neprítomnos alebo nespôsobilos
starostu na výkon funkcie trvá dlhie ako es
mesiacov.
(4) O návrhu pod¾a odseku 3 písm. a) druhého bodu
rozhoduje obecné zastupite¾stvo nadpoloviènou väèinou hlasov vetkých poslancov..
50. V § 13b odseky 4 a 5 znejú:
(4) Zástupca starostu zvolá obecné zastupite¾stvo
v prípadoch pod¾a § 13a ods. 3, ak ho nezvolá starosta.
(5) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím
funkèného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) a i)], plní
úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu.
Zastupovanie sa skonèí zloením s¾ubu novozvoleného
starostu..
51. § 13b sa dopåòa odsekom 6, ktorý znie:
(6) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu
pod¾a odseku 5, patrí plat pod¾a osobitného zákona.15a).
52. § 13c sa vypúa.
53. V § 14 ods. 3 sa vkladá nová druhá veta, ktorá
znie: Plní úlohy pod¾a rozhodnutia obecného zastupite¾stva..
54. V § 14 sa vypúa odsek 4.
Doterajie odseky 5 a 6 sa oznaèujú ako odseky 4
a 5.
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55. V § 14 ods. 5 sa vypúa tretia veta.
56. V § 15 ods. 2 sa slová obyvate¾ov obce nahrádzajú slovami ïalích osôb.
57. V § 16 odsek 1 znie:
(1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného
zastupite¾stva a starostu. Obecný úrad zabezpeèuje
organizaèné a administratívne veci obecného zastupite¾stva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným
zastupite¾stvom..
58. V § 16 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 2
a 4.
59. V § 16 ods. 2 písm. a) sa vypúa slovo vetkých
a pred slová obecného zastupite¾stva sa vkladá slovo
orgánov.
60. V § 16 ods. 2 písm. b) sa za slovami obecného
zastupite¾stva vypúa spojka a a na konci textu sa
dopåòajú slová a komisií,.
61. § 16a sa vypúa.
62. V § 17 odsek 1 znie:
(1) Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje
prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta..
63. V § 17 sa vypúa odsek 4.
64. § 18 vrátane nadpisu znie:
§ 18
Hlavný kontrolór
(1) Obecné zastupite¾stvo zriaïuje funkciu hlavného
kontrolóra. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupite¾stvo na es rokov a po uplynutí tohto
obdobia sa jeho pracovnoprávny vzah k obci skonèí.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a za svoju
èinnos zodpovedá obecnému zastupite¾stvu. Obec
môe zriadi útvar hlavného kontrolóra.
(2) Hlavný kontrolór najmä
a) vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpoètu
obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpoètových organizácií obce a príspevkových organizácií obce,
b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpoètu
obce a závereèného úètu obce pred ich schválením
v obecnom zastupite¾stve,
c) predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupite¾stvu,
d) predkladá obecnému zastupite¾stvu najmenej raz
roène správu o výsledkoch kontrolnej èinnosti,
e) spolupracuje s príslunými tátnymi orgánmi vo
veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami
pridelenými obci zo tátneho rozpoètu.
(3) Hlavný kontrolór sa zúèastòuje na zasadnutiach

Strana 4846

Zbierka zákonov è. 453/2001

obecného zastupite¾stva a na zasadnutiach obecnej
rady s hlasom poradným.
(4) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliada do úètovných a pokladnièných dokladov, ako aj do iných
dokumentov týkajúcich sa pokladnièných operácií,
vedenia úètovníctva, nakladania s majetkom obce
a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
(5) Funkcia hlavného kontrolóra je nezluèite¾ná
s funkciou
a) poslanca obecného zastupite¾stva,
b) starostu,
c) èlena orgánu právnickej osoby zaloenej alebo zriadenej obcou,
d) iného zamestnanca obce,
e) pod¾a osobitného zákona.16)
(6) Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skonèí
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený,
d) smrou.
(7) Obecné zastupite¾stvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin
alebo právoplatne odsúdený za trestný èin, ak výkon trestu odòatia slobody nebol podmieneène odloený,
b) vykonáva funkciu pod¾a odseku 5,
c) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
d) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo
jeho spôsobilos na právne úkony bola obmedzená..
Poznámka pod èiarou k odkazu 16 znie:
16) Napríklad § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky

è. 39/1993 Z. z. v znení zákona è. 458/2000 Z. z., § 23 zákona
è. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

65. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 18a
Hlavný kontrolór viacerých obcí
Hlavný kontrolór môe vykonáva kontrolnú èinnos
pre viaceré obce pod¾a osobitného zákona.16a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 16a znie:
16a) Napríklad § 70 zákona è. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení
neskorích predpisov..

66. § 19 vrátane nadpisu znie:
19
Obecná polícia
Zriadenie, postavenie a úlohy obecnej polície upravuje osobitný zákon.10a).
67. Tretia èas vrátane nadpisu znie:
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TRETIA ÈAS
SPOLUPRÁCA OBCÍ
Vnútrotátna spolupráca
§ 20
Formy a zásady spolupráce
(1) Obce môu spolupracova na základe zmluvy
uzavretej na úèel uskutoènenia konkrétnej úlohy alebo èinnosti, na základe zmluvy o zriadení zdruenia
obcí, zriadením alebo zaloením právnickej osoby pod¾a osobitného zákona.16b)
(2) Majetok, ktorý obce získajú na základe zmluvy
uzavretej na úèel uskutoènenia konkrétnej úlohy alebo èinnosti, alebo z èinnosti právnickej osoby, ktorú
zaloili pod¾a osobitného zákona, stáva sa spoluvlastníctvom vetkých obcí, ktoré sú úèastníkmi zmluvy.
Podiel na majetku získanom spoloènou èinnosou zodpovedá sume vloených prostriedkov, ak sa obce nedohodnú inak.
(3) Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti,
vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvate¾ov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké
postavenie.
§ 20a
Zmluvy
(1) Zmluva uzavretá na úèel uskutoènenia konkrétnej úlohy alebo èinnosti sa uzatvára na urèitý èas
alebo na neurèitý èas. Jej predmetom nemôe by
vznik právnickej osoby. Zmluva musí ma písomnú
formu, inak je neplatná.
(2) Zmluva musí obsahova
a) oznaèenie úèastníkov zmluvy,
b) vymedzenie predmetu zmluvy,
c) vymedzenie èasu, na ktorý sa uzatvára,
d) práva a povinnosti úèastníkov zmluvy,
e) podiel kadej obce na majetku získanom spoloènou
èinnosou,
f) spôsob vyuitia stavby, ak je predmetom zmluvy,
g) spôsob odstúpenia od zmluvy a vyporiadania majetkových a finanèných záväzkov.
(3) Ak je predmetom zmluvy zriadenie spoloèného
obecného úradu, zmluva musí obsahova
a) urèenie sídla spoloèného obecného úradu; ak spoloèný obecný úrad zabezpeèuje prenesený výkon
tátnej správy pre obec, ktorá ho uskutoèòuje pod¾a osobitného predpisu aj pre iné obce, je jeho
sídlom táto obec,
b) urèenie poètu zamestnancov, spôsobu financovania jeho nákladov a jeho organizáciu,
c) urèenie starostu, ktorý bude tatutárnym orgánom
v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa spoloèného obecného úradu a v pracovnoprávnych veciach týkajúcich sa zamestnancov v spoloènom
obecnom úrade.
(4) Na platnos zmluvy je potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých poslancov obecného zastupi-
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te¾stva kadej obce, ktorá je úèastníkom zmluvy. Za
záväzky vzniknuté voèi tretím osobám zo zmluvy uzavretej na úèel uskutoènenia konkrétnej úlohy alebo
èinnosti úèastníci zmluvy zodpovedajú spoloène a nerozdielne, ak zmluva neustanovuje inak.
Zdruenie obcí
§ 20b
(1) Obce môu zriaïova zdruenia obcí.
(2) Zdruenie obcí je právnická osoba.
(3) Zdruenie obcí nadobúda právnu subjektivitu
dòom registrácie registrujúcim orgánom.
(4) Predmetom èinnosti zdruenia obcí je najmä
oblas sociálnych vecí, starostlivosti o ivotné prostredie (predovetkým zhromaïovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a èistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblas kolstva, kultúry
a miestny cestovný ruch; svojou èinnosou zdruenie
obcí napomáha vytvára podmienky na plnenie úloh
obcí, ako aj úloh vyieho územného celku.
(5) Na platnos zmluvy o zriadení zdruenia obcí je
potrebný súhlas nadpoloviènej väèiny vetkých poslancov obecného zastupite¾stva kadej obce, ktorá je
úèastníkom zmluvy. Súèasou zmluvy o zriadení zdruenia obcí sú jeho stanovy.
§ 20c
(1) Návrh na registráciu zdruenia obcí sa podáva
krajskému úradu, v ktorého územnom obvode sa nachádza sídlo zdruenia.
(2) K návrhu na registráciu sa prikladajú tieto doklady:
a) zmluva o zaloení zdruenia obcí podpísaná starostami vetkých obcí, ktoré sa stávajú èlenmi zdruenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného èísla, bydliska, funkcie a názvu obce,
b) uznesenia o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej
úèastníkmi,
c) oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným kona v mene zdruenia obcí,
d) stanovy zdruenia, v ktorých sa uvádza
1. názov zdruenia obcí,
2. sídlo,
3. cie¾ èinnosti,
4. orgány zdruenia obcí, spôsob ich ustanovenia,
urèenie orgánov oprávnených kona v mene zdruenia obcí,
5. zásady hospodárenia,
6. spôsob zániku, naloenia s majetkom a vyporiadania vetkých záväzkov zdruenia obcí,
e) meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na
podanie návrhu na registráciu zdruenia obcí.
(3) Názov zdruenia obcí sa musí líi od názvu
právnickej osoby, ktorá u vyvíja èinnos na území
Slovenskej republiky, a musí obsahova slová zdruenie obcí.
(4) Ak návrh na registráciu nemá náleitosti pod¾a
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odsekov 2 a 3 alebo ak údaje v òom uvedené sú neúplné alebo nepresné, krajský úrad urèí lehotu najviac
10 dní na odstránenie nedostatkov návrhu a konanie
preruí. Ak navrhovate¾ nedostatky návrhu na registráciu v urèenej lehote neodstráni, krajský úrad konanie zastaví.
§ 20d
(1) Krajský úrad registráciu odmietne, ak z predloenej zmluvy alebo zo stanov vyplýva, e èinnos zdruenia obcí nie je v súlade
a) s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami,
ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo s verejným záujmom,
b) s § 20b ods. 4.
(2) O odmietnutí registrácie rozhodne krajský úrad
do 30 dní od zaèatia konania.
(3) Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie mono
poda do 15 dní od doruèenia rozhodnutia splnomocnencovi opravný prostriedok na krajský súd prísluný
pod¾a sídla zdruenia, a ak ide o zdruenie s pôsobnosou na celom území Slovenskej republiky, na Najvyí súd Slovenskej republiky.
(4) Súd rozhodnutie krajského úradu zruí, ak neboli dané dôvody na odmietnutie registrácie. Deò právoplatnosti rozhodnutia súdu je dòom registrácie
zdruenia obcí. Krajský úrad na iados splnomocnenca zdruenia obcí mu zale jedno vyhotovenie stanov,
na ktorom vyznaèí deò registrácie.
(5) Ak splnomocnencovi zdruenia obcí nebolo do 60
dní od zaèatia konania doruèené rozhodnutie krajského úradu o odmietnutí registrácie, zdruenie obcí nadobúda právnu subjektivitu dòom nasledujúcom po
uplynutí tejto lehoty; tento deò je dòom registrácie.
Krajský úrad zale splnomocnencovi zdruenia obcí
jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznaèí deò registrácie.
§ 20e
(1) Ak krajský úrad nezistí dôvod na odmietnutie
registrácie, vykoná do 30 dní od zaèatia konania registráciu a v tejto lehote zale splnomocnencovi zdruenia obcí jedno vyhotovenie stanov s vyznaèením dòa
registrácie. O registrácii sa nevydáva rozhodnutie.
(2) Vznik zdruenia obcí ako právnickej osoby, jeho
názov a sídlo oznámi krajský úrad do 7 dní od registrácie tatistickému úradu Slovenskej republiky; to
platí aj pre vznik zdruenia obcí pod¾a § 20d ods. 4 a 5.
(3) Na konanie o registrácii sa vzahuje veobecný
predpis o správnom konaní,15) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 20f
(1) Zdruenie obcí zaniká
a) dobrovo¾ným rozpustením alebo zlúèením s iným
zdruením obcí,
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b) právoplatným rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení.
(2) Pri zániku zdruenia obcí pod¾a odseku 1 písm. a)
jeho tatutárny orgán oznámi zánik zdruenia do 15
dní príslunému krajskému úradu.
(3) Ak krajský úrad zistí, e zdruenie obcí vyvíja
èinnos uvedenú v § 20d ods. 1, bezodkladne ho na to
upozorní a vyzve ho, aby do jedného mesiaca od doruèenia upozornenia od takej èinnosti upustilo. Ak zdruenie obcí v tejto èinnosti po urèenej lehote pokraèuje,
krajský úrad vydá rozhodnutie o jeho rozpustení. Proti
tomuto rozhodnutiu mono poda opravný prostriedok
na krajský súd prísluný pod¾a sídla zdruenia, a ak
ide o zdruenie s pôsobnosou na celom území Slovenskej republiky, na Najvyí súd Slovenskej republiky.
Ak zdruenie obcí zaniká rozhodnutím súdu, súd
v rozhodnutí súèasne urèí likvidátora.
(4) Pri preskúmaní rozhodnutia pod¾a § 20d ods. 3
a § 20f ods. 3 postupuje súd pod¾a ustanovení Obèianskeho súdneho poriadku o preskúmaní rozhodnutí
iných orgánov.17) Opravný prostriedok má odkladný
úèinok; ak sú na to závané dôvody, môe súd na
obdobie do právoplatnosti jeho rozhodnutia èinnos
zdruenia obcí pozastavi. V tomto období smie zdruenie obcí vykonáva len èinnos nevyhnutnú na plnenie jeho povinností pod¾a zákona. Súd rozhodnutie
krajského úradu zruí, ak neboli dané dôvody na
rozpustenie zdruenia obcí.
§ 21
Medzinárodná spolupráca
(1) Obec môe v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracova s územnými a správnymi celkami alebo
s úradmi iných tátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo sta sa èlenom medzinárodného zdruenia územných celkov alebo územných orgánov.
(2) Dohoda alebo èlenstvo v medzinárodnom zdruení nesmie by v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika
viazaná, alebo s verejným záujmom.
(3) Ak je nevyhnutné zriadi dohodou osobitný orgán, ten môe ma len súkromnoprávnu povahu.
(4) Ak o to obec poiada, krajský úrad posúdi návrh
dohody alebo èlenstvo v medzinárodnom zdruení. Na
poiadanie krajského úradu sú prísluné orgány tátnej správy povinné bezodkladne poskytnú súèinnos
pri vypracúvaní stanoviska.
(5) Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo
dokladu o èlenstve v medzinárodnom zdruení krajskému úradu, ktorý vedie ich evidenciu.
(6) Krajský úrad podá na prísluný súd návrh na
urèenie povinnosti obce vypoveda dohodu alebo èlenstvo v medzinárodnom zdruení z dôvodu ich rozporu
s odsekom 2..
Poznámky pod èiarou k odkazom 16b a 17 znejú:
 ) Napríklad Obchodný zákonník v znení neskorích predpisov,
16b

zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 303/1995 Z. z.
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v znení neskorích predpisov, zákon è. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich veobecne prospené
sluby.
17
) § 250l a 250s Obèianskeho súdneho poriadku..

68. § 22 vrátane nadpisu znie:
§ 22
Vyhlásenie obce za mesto
(1) Národná rada Slovenskej republiky môe vdy
k 1. januáru na návrh vlády vyhlási za mesto obec,
ktorá
a) je hospodárskym, administratívnym a kultúrnym
centrom alebo centrom cestovného ruchu, alebo
kúpe¾ným miestom,
b) zabezpeèuje sluby aj pre obyvate¾ov okolitých obcí,
c) má zabezpeèené dopravné spojenie s okolitými obcami,
d) má aspoò v èasti územia mestský charakter zástavby,18)
e) má najmenej 5 000 obyvate¾ov.
(2) Obec mono vyhlási za mesto, aj keï nespåòa
podmienku poètu obyvate¾ov, ak je to opodstatnené
vzh¾adom na splnenie ostatných predpokladov uvedených v odseku 1.
(3) Návrh na vyhlásenie obce za mesto podáva vláda
Národnej rade Slovenskej republiky na základe iadosti obce.
(4) Obec podáva iados o vyhlásenie obce za mesto
prostredníctvom krajského úradu; k iadosti priloí
územný plán obce a ïaliu dokumentáciu o tom, e
spåòa predpoklady uvedené v odseku 1. Krajský úrad
postúpi iados obce spolu so svojím stanoviskom
ministerstvu.
(5) Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky
o vyhlásení obce za mesto sa uverejòuje v Zbierke
zákonov Slovenskej republiky.
(6) Na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej
republiky vláda vydá osvedèenie o vyhlásení obce za
mesto.
(7) Po rozdelení obce vyhlásenej za mesto Národná
rada Slovenskej republiky na návrh vlády uznesením
odníme tatút mesta tej z nových obcí, ktorá prestala
spåòa predpoklady uvedené v odseku 1.
(8) Mestá spolu s názvom pouívajú oznaèenie mesto. Pri výkone samosprávy pouívajú erb mesta, vlajku mesta, peèa mesta a mestské insígnie..
Poznámka pod èiarou k odkazu 18 znie:
18) § 139a ods. 6 zákona è. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorích
predpisov..

69. Za § 22 sa vkladá § 22a, ktorý znie:
§ 22a
(1) Právne postavenie, územné usporiadanie a orgány samosprávy miest s poètom obyvate¾ov nad
200 000 upravuje osobitný zákon.
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(2) Osobitné postavenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, truktúru a postavenie jeho orgánov upravuje osobitný zákon.18a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 18a znie:
18a) Zákon Slovenskej národnej rady è. 377/1990 Zb. o hlavnom
meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorích
predpisov..

70. V § 23 ods. 1 sa slovo zriaïuje nahrádza
slovami môe zriaïova.
71. V § 23 ods. 2 sa vypúa druhá veta.
72. V § 24 ods. 1 písmeno b) znie:
b) ustanovuje erb mesta, vlajku mesta, peèa mesta,
prípadne znelku mesta,.
73. V § 24 ods. 2 písmeno a) znie:
a) uchováva vlajku mesta a peèa mesta,.
74. V § 25 odsek 2 znie:
(2) Mandát poslanca zaniká
a) odmietnutím s¾ubu alebo zloením s¾ubu s výhradou,
b) uplynutím funkèného obdobia,
c) vzdaním sa mandátu,
d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný èin
alebo právoplatným odsúdením za trestný èin, ak
výkon trestu odòatia slobody nebol podmieneène
odloený,
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo
obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách so samosprávou mestských èastí aj v prípade
zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej èasti, v ktorej vykonáva funkciu,
g) ak poèas jedného roka nie je spôsobilý zúèastòova
sa na zasadnutiach obecného zastupite¾stva,
h) v prípadoch pod¾a § 11 ods. 2,
i) zruením obce alebo
j) smrou.
Mandát poslanca obecného zastupite¾stva zanikne
vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené
ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho úèinky nastávajú doruèením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemono vzia
spä..
75. V § 25 sa vypúa odsek 3.
Doterajie odseky 4 a 9 sa oznaèujú ako odseky 3
a 8.
76. V § 25 ods. 3 písm. c) sa slová obecných podnikov a vedúcich ostatných právnických osôb nahrádzajú slovami právnických osôb zaloených alebo
zriadených obcou.
77. V § 25 ods. 7 prvej vete sa vypúajú slová
Starostovi a.
78. V § 25 sa vypúa odsek 8.
79. § 26 znie:
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§ 26
Poslanec obecného zastupite¾stva skladá s¾ub, ktorý
znie: S¾ubujem na svoju èes a svedomie, e budem
riadne plni svoje povinnosti, ochraòova záujmy obce,
dodriava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné veobecne záväzné právne
predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupite¾stva ich budem uplatòova pod¾a svojho
najlepieho vedomia a svedomia..
80. V § 27 ods. 1 sa za slovo právnických dopåòa
slovo osôb, za slovo rozhodujú sa vkladajú slová
pri prenesenom výkone tátnej správy, z prvého bodu sa vypúajú slová 50, 59 ods. 2 a vypúa sa
tvrtý bod.
Doterají bod 5 sa oznaèuje ako bod 4.
81. V § 27 sa vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach právnických osôb
a fyzických osôb rozhoduje pri výkone samosprávy
starosta, vzahuje sa veobecný predpis o správnom
konaní15) s odchýlkami uvedenými v odseku 1 prvom,
druhom a tvrtom bode a s týmito ïalími odchýlkami:
1. o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu starostu rozhoduje súd,
2. orgán rozhodujúci o opravnom prostriedku, ak sú
na to dôvody, rozhodnutie zruí, inak odvolanie
zamietne a rozhodnutie potvrdí; rozhodnutie nemôe zmeni,
3. v prípade neèinnosti starostu sa úèastník konania
môe domáha na súde rozhodnutia o povinnosti
starostu zaèa správne konanie, pokraèova v òom
alebo vyda rozhodnutie v správnom konaní, a to
do dvoch mesiacov od podania návrhu na zaèatie
správneho konania alebo od posledného úkonu
starostu v správnom konaní, najneskôr vak do
jedného roka od ich vykonania,
4. prísluný na rozhodnutie pod¾a prvého a tretieho
bodu je okresný súd, v ktorého obvode sa nachádza
obec, o ktorej rozhodnutie alebo postup v správnom konaní ide..
Doterají odsek 2 sa oznaèuje ako odsek 3.
82. V § 27 ods. 3 sa vypúa prvý bod.
Doterajie body 2 a 3 sa oznaèujú ako body 1 a 2.
V poznámke pod èiarou k odkazu 19 sa citácia Zákon è. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorích
predpisov nahrádza citáciou Zákon è. 153/2001
Z. z. o prokuratúre..
83. V § 27 ods. 3 druhý bod znie:
2. ak starosta nevyhovie protestu prokurátora podanému proti nezákonnému rozhodnutiu, opatreniu alebo proti inému aktu starostu alebo ak
nevyhovie upozorneniu prokurátora na poruenie
zákonov a ostatných veobecne záväzných právnych predpisov v postupe starostu pri prenesenom výkone tátnej správy, na ktorý sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní,15)
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rozhodne o nich orgán tátu pod¾a odseku 1 tretieho bodu; ak ide o výkon samosprávy, rozhodne
o nich orgán tátu pod¾a odseku 2 prvého a
tvrtého bodu,.
84. Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
§ 27a
(1) Ministerstvo ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o oznaèovaní ulíc a iných
verejných priestranstiev a o èíslovaní stavieb.
(2) Na rozhodovanie o názvoch obcí a názvoch èastí
obcí, o inej zmene územia obce ako v § 2 ods. 3 a o urèení súpisného èísla a orientaèného èísla sa nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní.15).
85. Za § 29 sa vkladá § 30, ktorý znie:
§ 30
Prechodné ustanovenia
(1) Obec, ktorá nepredloila ministerstvu svoje symboly na zapísanie do Heraldického registra Slovenskej
republiky, urobí tak do 31. decembra 2006.
(2) Pri ukladaní pokuty za konanie pod¾a § 13 ods. 8,
ku ktorému dolo pred 1. januárom 2002, ak starosta
do 31. decembra 2001 konanie nezaèal, postupuje sa
pod¾a tohto zákona. Na konanie o uloení pokuty pod¾a § 13 ods. 8 zaèaté pred 31. decembrom 2001 sa
vzahujú doterajie predpisy.
(3) Dohody o spolupráci uzatvorené pred 1. januárom 2002 predloí obec do 31. marca 2002 krajskému
úradu; v tejto lehote predloí aj doklad o èlenstve
v medzinárodnom zdruení, ak vzniklo pred 31. decembrom 2001.
(4) Obec vyhlásená za mesto do 31. decembra 2001
je mestom pod¾a tohto zákona.
(5) Zdruenie obcí, ktoré vzniklo do 31. decembra
2001, je zdruením obcí pod¾a tohto zákona.
(6) Výkon funkcie hlavného kontrolóra obce zvoleného do funkcie pred 31. decembrom 2001 sa skonèí
zvolením hlavného kontrolóra obce do funkcie po 1. januári 2002. Pracovnoprávny vzah hlavného kontrolóra obce zvoleného pred 31. decembrom 2001 k obci sa
nekonèí..
Èl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení
zákona
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
è. 374/1994 Z. z. a zákona è. 172/1998 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 5 ods. 3 sa slová Pri skonèení výkonu funkcie
starostu9) nahrádzajú slovami Po zániku mandátu
starostu okrem dôvodov uvedených v osobitnom predpise9).
Poznámka pod èiarou k odkazu 9 znie:
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9) § 13a ods. 1 písm. a), d) a f) zákona Slovenskej národnej rady
è. 369/1990 Zb. v znení neskorích predpisov..

2. V § 5 ods. 5 sa slová Na úèely tohto zákona sa
smr starostu povauje za skonèenie funkèného obdobia a nahrádzajú slovami Po zániku mandátu starostu smrou.
3. V § 7 ods. 2 prvá veta znie: Nárok na plat
starostovi zaniká dòom zániku jeho mandátu.12).
Poznámka pod èiarou k odkazu 12 znie:
12) § 13a ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb..
Èl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní
Slovenskej republiky v znení zákona è. 389/1999 Z. z.
sa mení takto:
§ 3 a 6 a § 11 a 17 sa vypúajú.
Èl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej tátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 58/1997 Z. z., zákona è. 229/1997 Z. z., zákona è. 281/1997 Z. z., zákona è. 288/1997 Z. z.,
zákona è. 384/1997 Z. z., zákona è. 117/1998 Z. z.,
zákona è. 195/1998 Z. z., zákona è. 225/1998 Z. z.,
zákona è. 241/1998 Z. z., zákona è. 337/1998 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è.
185/1999 Z. z., zákona è. 263/1999 Z. z., zákona
è. 313/1999 Z. z., zákona è. 83/2000 Z. z., zákona
è. 183/2000 Z. z., zákona è. 186/2000 Z. z., zákona
è. 237/2000 Z. z., zákona è. 223/2001 Z. z., zákona
è. 255/2001 Z. z. a zákona è. 314/2001 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. V § 2 sa vypúa odsek 3.
2. V § 5 ods. 3 písm. c) sa za slová v správnom
konaní vkladajú slová pri prenesenom výkone tátnej správy.
Èl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa
splnomocòuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ako
vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady è. 96/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady è. 130/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady è. 421/1991 Zb., zákonom
Slovenskej národnej rady è. 500/1991 Zb., zákonom
Slovenskej národnej rady è. 564/1991 Zb., zákonom
Slovenskej národnej rady è. 11/1992 Zb., zákonom
Slovenskej národnej rady è. 295/1992 Zb., zákonom
Národnej rady Slovenskej republiky è. 43/1993 Z. z.,
zákonom Národnej rady Slovenskej republiky
è. 252/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky è. 287/1994 Z. z., zákonom è. 229/1997 Z. z.,
zákonom è. 225/1998 Z. z., zákonom è. 233/1998
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Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky
è. 185/1999 Z. z., zákonom è. 389/1999 Z. z., zákonom è. 6/2001 Z. z. a týmto zákonom.
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Èl. VI
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Miga v. r.
Mikulá Dzurinda v. r.
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454
VYHLÁKA
Národnej banky Slovenska
z 19. októbra 2001
o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou
Svetové dedièstvo UNESCO  Vlkolínec, rezervácia ¾udovej architektúry

Národná banka Slovenska pod¾a § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 566/1992
Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona
è. 149/2001 Z. z. ustanovuje:
§1
(1) Na pripomenutie významu ochrany svetového
kultúrneho a prírodného dedièstva sa vydávajú do
obehu pamätné zlaté mince v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedièstvo UNESCO  Vlkolínec, rezervácia ¾udovej architektúry (ïalej len pätisíckorunák).
(2) Pätisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej
900 dielov zlata, 75 dielov striebra a 25 dielov medi;
jeho hmotnos je 9,5 g, priemer 26 mm a hrúbka
1,45 mm. Pri razbe pätisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke
0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti
0,02 g a v obsahu zlata 1 %.

po¾a je vyobrazená drevená rumpálová studòa s dreveným plotom po jej stranách. V¾avo nad vyobrazením
dreveného plotu je umiestnený tátny znak Slovenskej
republiky. Oznaèenie nominálnej hodnoty pätisíckorunáka 5000 Sk je pod vyobrazením studne. Názov
tátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA je v opise z¾ava doprava od spodného okraja mince.
(2) Na rube pätisíckorunáka v strede hornej èasti
mincového po¾a je vyobrazené drevené okno, po ktorého stranách je z¾ava doprava ornamentálny nápis
SVETOVÉ DEDIÈSTVO UNESCO VLKOLÍNEC.
V spodnej èasti mincového po¾a je vyobrazený detail
priedomia s dreveným plotom, hlinenými dbánmi
a kolesom. Pri ¾avom okraji mince pri plote sú umiestnené tylizované iniciálky autorky návrhu pätisíckorunáka Márie Poldaufovej, znaèka Mincovne Kremnica, tátny podnik, MK medzi dvoma razidlami a pod
ním letopoèet razby 2002.
(3) Hrana pätisíckorunáka je vrúbkovaná.
§3

§2
(1) Na líci pätisíckorunáka uprostred mincového

Táto vyhláka nadobúda úèinnos dòom vyhlásenia.

Marián Jusko v. r.

